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ABSTRAK 

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DITINJAU DARI KUALITAS 

LAYANAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PERUSAHAAN  DAERAH 

AIR MINUM (PDAM) TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2013 

Fauzaani Luu Luu Marfu’ah.  A210090064. Program Studi Pendidikan 

Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kualitas 

layanan terhadap kepuasan pelanggan, 2) pengaruh loyalitas pelanggan terhadap 

kepuasan pelanggan, 3) pengaruh kualitas layanan dan loyalitas pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang 

kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini 

mengambil lokasi di PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pelanggan PDAM Tahun 2013 pada semester 

pertama yang berjumlah 1.000 pelanggan dengan sampel 100 pelanggan yang 

diambil dengan teknik proporsional random sampling. Data yang yang diperlukan 

diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket 

telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, 

sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 8,362+ 0,431X1 + 

0,449X2,  yang artinya kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas layanan dan 

loyalitas pelanggan. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Lawu Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,504 > 

1,985 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001, 2) Loyalitas pelanggan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Lawu Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,499 > 

1,985 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001, 3) Kualitas layanan dan 

loyalitas pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan PDAM 

Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Berdasarkan hasil uji F 

diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 26,993 > 3,090 pada taraf signifikansi 5%, 4) 

Variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 49,27 % dan sumbangan 

efektif sebesar 27,64% sedangkan variabel X2 memberikan sumbangan relatif 

50,73% sebesar dan sumbangan efektif sebesar 28,46%, 5) Hasil perhitungan R
2
 

diperoleh 0,561, berarti 56,1%, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas 

layanan dan loyalitas pelanggan, sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi variabel di 

luar penelitian. 

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Loyalitas Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan 



A. PENDAHULUAN 

Setiap pelanggan mempunyai persepsi yang berbeda mengenai 

kualitas pelayanan yang merupakan terbentuknya sikap dari evaluasi 

keseluruhan terhadap kinerja dalam jangka panjang, tetapi persepsi pelanggan 

mengenai kualitas pelayanan tidak mengharuskan pelanggan menggunakan 

produk atau jasa dari sebuah perusahaan tersebut terlebih dulu sebelum 

memberikan penilaian. Maka ada empat alasan mengapa kualitas pelayanan 

harus bermutu yaitu pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan 

pekerjaan, persaingan yang semakin tajam, pemahaman yang semakin baik 

pada pelanggan dan pelayanan menanamkan kepuasan (Martin, 2004:13). 

Kualitas pelayanan prima seharusnya ditampilkan oleh Badan Umum 

Milik Negara khususnya PDAM sebagai satu-satunya perusahaan pengolah 

air bersih, dengan tujuan untuk menghasilkan pelanggan dengan perasaan 

senang dalam berhubungan dengan bisnis air ini. Kualitas pelayanan prima 

juga dipengaruhi oleh penilaian-penilaian yang bersifat intangible (tidak 

berwujud) yaitu emosi pada saat berhubungan dengan sebuah produk maupun 

jasa sebagai luapan emosi yang ditandai oleh perasaan puas maupun tidak 

puas dalam mempersepsi performance sebuah produk atau jasa sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing atau pun dengan harapan pelanggan.  

Loyalitas pelanggan berawal dari penilaian pelanggan terhadap 

kualitas produk atau jasa yang diterimanya (persepsi) berdasarkan harapan 

yang telah terkonsep dalam pikirannya. Pelanggan akan merasa puas jika 

kualitas yang diberikan telah sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan. 

Namun sebaliknya jika kualitas produk atau jasa yang diberikan kurang atau 

berada di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Menurut Boulding 

(2008: 83), “terjadinya loyalitas merek pada konsumen disebabkan oleh 

adanya pengaruh kepuasan dan ketidakpuasan terhadap merek tersebut yang 

terakumulasi secara terus – menerus disamping adanya persepsi tentang 

kualitas produk. Agar pelanggan tetap loyal, maka perusahaan harus 

meyakinkan pelanggannya bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan 

produk atau jasa yang bernilai secara terus menerus”. 



Pelanggan merasa puas apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat 

puas jika harapan pelanggan terlampaui. Harapan itu biasanya bertumpu pada 

sebuah citra dari produk atau jasa pada sebuah perusahaan, bila suatu 

perusahaan bisa mempertahankan citranya serta memberikan harapan yang 

dibutuhkan pelanggan dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan maka tidak 

menutup kemungkinan perusahaan tersebut mendekati keuntungan yang 

setinggi-tingginya. Sebaliknya bila hasil akhir yang diberikan pada pelanggan 

tidak sesuai dengan harapan pelanggan, diduga akan terjadi ketidakpuasan 

pelanggan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh 

kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, 2) pengaruh loyalitas 

pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, 3) pengaruh kualitas layanan dan 

loyalitas pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. 

B. METODE PENELITIAN 

Sugiyono (2008:2) “metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dalam 

penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak sebagaimana adanya. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang 

menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Dimana data yang diperoleh dari sampel penelitian kemudian dianalisis sesuai 

dengan metode statistik yang digunakan lalu dipresentasikan. Data yang 

digunakan diperoleh dari sampel penelitian dengan menggunakan metode 

angket dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, kemudian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. 

Penelitian ini dilakukan di PDAM Tirta Lawu Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.000 

pelanggan (yang diambil pada semester pertama di tahun 2013). Menurut 



Arikunto  (2006 : 131), “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”. Dalam penelitian ini  digunakan 10% dari jumlah populasi 1.000 

pelanggan yaitu 100 pelanggan. Teknik sampling yang digunakan adalah 

proporsional random sampling cara undian, dan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel terikat kepuasan 

pelanggan (Y) dan variabel bebas yaitu kualitas layanan (X1) dan loyalitas 

pelanggan (X2). 

Untuk menguji instrument menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalitan dan keandalan (reliabel) 

angket. Setelah itu dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas 

dan uji linieritas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis 

dilanjutkan dengan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh 

X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

sendiri-sendiri. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Koefisien determinasi 

untuk mengetahui berapa persen variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat. Yang terakhir adalah mencari Sumbangan Relatif (SR) dan 

Sumbangan Efektif (SE). 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar terletak di Komplek 

Perkantoran Cangakan Karanganyar, yang mana merupakan kantor pusat 

pelayanan air bersih di kabupaten Karanganyar. Dengan Visi mewujudkan 

kemampuan untuk memberikan pelayanan air bersih secara: tepat kualitas, 

tepat kuantitas dan tepat kontinuitas. Dan Misi adalah sebagai berikut ini: 

a) meningkatkan kesehatan masyarakat karanganyar melalui kegiatan 

usaha air bersih yang dikelola secara profesional dan berorientasi kepada 

keuntungan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum serta 



kelestarian lingkungan b) melayani air bersih dan berperan aktif dalam 

melestarikan sumber air c) memberikan kontribusi pendapatan asli daerah. 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 15 pelanggan di luar 

sampel. Item angket dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf 

signifikansi ( ) = 5% yaitu 0,444. Angket dikatakan tidak valid jika r xy < r 

tabel sebesar 0,444. Dengan jumlah soal untuk variabel kualitas layanan 

(X1) sebanyak 15 soal dan soal variabel loyalitas pelanggan  (X2) sebanyak 

15 soal. Dari uji validitas angket kualitas layanan (X1) dan loyalitas 

pelanggan  (X2) semua item soal dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. 

Hasil uji reliabilitas kualitas layanan (X1) dan loyalitas pelanggan  (X2) 

memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing sebesar 0.950 dan 

0.923. nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih besar dari rtabel pada 

taraf signifikansi ( ) = 5% yaitu sebesar 0.444 sehingga seluruh angket 

dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Data variable kepuasan pelanggan (Y), berdasarkan hasil analisis 

dan perhitungan dari output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean 

sebesar 47,020 dengan standar error of mean sebesar 1,305, median 

sebesar 45, modus sebesar 30, skor maksimal diperoleh angka 75, skor 

minimal diperoleh angka 25, standar deviasi sebesar 13,054 yang 

merupakan akar dari varian yaitu 170,407, skweness sebesar 0,239 yang 

diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std. Error skweness 

sebesar 0,241 dan diperoleh hasil 0,992, kurtosis sebesar -0,856 dan diubah 

ke nilai rasio dengan cara membagi dengan Std. Error kurtosis sebesar 

0,478 dan diperoleh hasil -1,791. 

Data variable kualitas layanan (X1), berdasarkan hasil analisis dan 

perhitungan dari output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean sebesar 

44,81 dengan standar error of mean sebesar 1,268, median sebesar 43,50, 

modus sebesar 35, skor maksimal diperoleh angka 75, skor minimal 

diperoleh angka 25, standar deviasi sebesar 12,681  yang merupakan akar 



dari varian yaitu 160,808, skweness sebesar  yang diubah ke angka rasio 

dengan cara membagi dengan Std. Error skweness sebesar -0,370 dan 

diperoleh hasil , kurtosis sebesar  dan diubah ke nilai rasio dengan cara 

membagi dengan Std. Error kurtosis sebesar 0,241 dan diperoleh hasil-

1,535. 

Data variable loyalitas pelanggan  (X2), berdasarkan hasil analisis 

dan perhitungan dari output SPSS For Windows 15.0 diperoleh : Mean 

sebesar 45,55 dengan standar error of mean sebesar 1,224, median sebesar 

45, modus sebesar 40, skor maksimal diperoleh angka 75, skor minimal 

diperoleh angka 25, standar deviasi sebesar 12,240 yang merupakan akar 

dari varian yaitu 149,818, skweness sebesar 0,389 yang diubah ke angka 

rasio dengan cara membagi dengan Std. Error skweness sebesar 0,241 dan 

diperoleh hasil 1,614, kurtosis sebesar -0,611 dan diubah ke nilai rasio 

dengan cara membagi dengan Std. Error kurtosis sebesar 0,478 dan 

diperoleh hasil -1,278. 

Uji normalitas menggunakan uji liliefors melalui uji Kolmogorov-

Smirnov dalam program SPSS For Windows 15.0. Jika L0 hitung < Ltabel, 

maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel maka data berdistribusi 

tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 100 diperoleh 0,089. Hasil 

kepuasan pelanggan (Y) diperoleh L0 hitung 0,072 < Ltabel 0,089 = data 

berdistribusi normal. Kualitas layanan (X1) diperoleh L0 hitung 0,068 < Ltabel 

0,089 = data berdistribusi normal. Loyalitas pelanggan (X2) diperoleh L0 

hitung 0,072 < Ltabel 0,089 = data berdistribusi normal. Dari hasil uji 

normalitas dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

Uji linieritas digunakan untuk menguji hubungan variabel-variabel 

penelitian bersifat linier atau tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa 

hubungan yang terjadi berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel atau nilai 

probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan menggunakan SPSS For Windows 

15.0, untuk X1Y diperoleh Fhitung sebesar 1,155, harga ini dikonsultasikan 

dengan Ftabel pada taraf signifikansi ( ) = 5% dan derajat bebas (28;125) 



sebesar 1,567, maka dapat diketahui hasilnya adalah 1,155 < 1,567 dan 

jika dibandingkan dengan taraf signifikansi ( ) = 5% maka 0,289 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan antara X1 dan Y mempunyai hubungan yang 

linier. Sedangkan X2Y diperoleh Fhitung sebesar 0,761, harga ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi ( ) = 5% dan derajat 

bebas (27;126) sebesar 1,574, maka dapat diketahui hasilnya adalah 0,761 

< 1,574 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi ( ) = 5% maka 

0,792 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X2 dan Y mempunyai 

hubungan yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh kualitas 

layanan dan loyalitas pelanggan terhadap kepuasan pelanggan dengan 

SPSS For Windows 15.0 diperoleh persamaan Y = 8,362+ 0,449X1 + 

0,431X2. Angka 8,362, berarti kualitas layanan (X1) dan loyalitas 

pelanggan (X2) konstan (tidak mengalami perubahan) maka nilai rata-rata 

kepuasan pelanggan (Y) sebesar 8,362. Dan angka 0,449, , jika kualitas 

layanan (X1) bertambah sebesar 1 poin, maka kepuasan pelanggan (Y) 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,449 (dengan asumsi tidak ada 

penambahan/konstan nilai loyalitas pelanggan (X2). Sedangkan 0,431, 

berarti jika penambahan loyalitas pelanggan (X2) sebesar 1 poin, maka 

kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,431 

(dengan asumsi variabel kualitas layanan dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan terhadap kepuasan pelanggan secara sendiri-sendiri. 

Perhitungan menggunakan program SPSS For Windows 15.0. Kriteria 

pengujiannya adalah  Ho diterima apabila -t( /2;n-k-1)< t < t( /2;n-k-1) atau 

signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila t >t( /2;n-k-1) atau t< -t( /2;n-k-1) 

atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama 

diketahui ttabel = t( /2;n-k-1) = t(0,025;97) = 1,985. Diproleh nilai thitung sebesar 

3,499. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 3,499 > 

1,985 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. Kesimpulannya 

ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan 



pengujian hipotesis yang kedua  diketahui ttabel = t( /2;n-k-1) = t(0,025;97) = 

1,985. Diproleh nilai thitung sebesar 3,504. Keputusan pengujian H0 ditolak, 

karena thitung  > ttabel yaitu 3,504 > 1,985 dan nilai probablitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya ada pengaruh loyalitas pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan secara bersama-sama. Perhitungan menggunakan program SPSS 

For Windows 15.0. Kriteria pengujian : H0 diterima apabila F hitung < F 

(α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau 

signifikansi < 0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0,05; 2, 97) = 3,090. Berdasarkan 

analisis data diperoleh data Fhitung sebesar 61,904. Keputusan pengujian H0 

ditolak karena Fhitung > Ftabel yaitu 61,904> 3,090 dan nilai signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000. Kesimpulan ada pengaruh kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan. 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan variabel kualitas layanan dan loyalitas pelanggan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil dari perhitungan dengan dibantu program SPSS 

For Windows 15.0 diperoleh hasil korelasi parsial (r) sebesar 0,561, 

selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh hasil 56,1%, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi variabel 

kualitas layanan dan loyalitas pelanggan sebesar 56,1%, selanjutnya 43,9% 

dipengaruhi variabel di luar penelitian. 

Perhitungan sumbangan relatif dan efektif digunakan untuk melihat 

besarnya pengaruh atau sumbangan yang diberikan oleh masing-masing 

variabel yaitu variabel kualitas layanan dan loyalitas pelanggan terhadap 

kepuasan pelanggan Berdasarkan perhitungan sumbangan efektif dan 

sumbangan relatif variabel kualitas layanan memberikan sumbangan relatif 

50,73% dan sumbangan efektif 28,46%, sedangkan variabel loyalitas 

pelanggan memberikan sumbangan relatif 49,27% dan sumbangan efektif 

27,64%. Total sumbangan yang diberikan dari masing-masing variabel 

kualitas layanan dan loyalitas pelanggan adalah sebesar 56,1%. 



2. Pembahasan 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kualitas layanan dan 

loyalitas pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan hasil regresi sebagai berikut : Y = 8,362+ 

0,449X1 + 0,431X2. Berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel 

yaitu 3,499 > ttabel 1,985  dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,000 menunjukkan adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh 

nilai persamaan regresi b1X1, yaitu +0,44 9 yang berarti kualitas layanan 

positif terhadap kepuasan pelanggan, dengan hasil perhitungan sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif, variabel kualitas layanan memberikan 

sumbangan relatif sebesar 50,73% dan sumbangan efektif sebesar 28,46%.  

Berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 3,504 > 

ttabel 1,985  dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,001 

menunjukkan adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai 

persamaan regresi b2X2, yaitu +0,431 yang berarti loyalitas pelanggan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dengan hasil 

perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel loyalitas 

pelanggan memberikan sumbangan relatif sebesar 49,27% dan sumbangan 

efektif sebesar 27,64%. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji F dengan bantuan SPSS For 

Windows 15.0 diketahui Fhitung > Ftabel sebesar 26,993 > 3,090 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, berarti kualitas layanan dan 

loyalitas pelanggan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan.  

Selanjutnya dari hasil analisis data diperoleh nilai nilai koefisien 

determinasi (R
2
) dengan bantuan program SPSS For Windows 15.0 

sebesar 0,266 yang menunjukkan bahwa kolaborasi variabel 0,561 yang 

menunjukkan bahwa kolaborasi variabel kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan berpengaruh sebesar 56,1%, sedangkan sisanya 43,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.. 



D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. 1. Ada pengaruh yang positif antara kualitaslayananterhadap kepuasan 

pelanggan PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan dari analisis regresi linier berganda yang 

memperoleh thitung sebesar 3,499 yang lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 

1,985 pada taraf signifikan sebesar 5% dengan sumbangan efektif sebesar 

28,46%. 

2. Ada pengaruh yang positif antara loyalitaspelanggan terhadap kepuasan 

pelanggan PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan dari analisis regresi linier berganda yang 

memperoleh thitungsebesar 3,504 yang lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 

1,985pada taraf signifikan sebesar 5% dengan sumbangan efektif sebesar 

27,64%. 

3. Ada pengaruh yang positif antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2013, dapat diterima. Hal ini terbukti dari analisis regresi linier 

berganda yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 26,993lebih besar dari 

nilai Ftabel sebesar 3,090 pada taraf signifikansi 5%. 

4. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh dari persamaan Y = 

8,362+ 0,449X1 + 0,431X2, persamaan tersebut menunjukkan bahwa 

kepuasanpelanggandipengaruhi oleh kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan. Nilai koefisien kualitas layanan merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap 

kepuasanpelanggandibandingkan variabel loyalitaspelanggan. 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,561 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh kualitas layanan dan loyalitas pelanggan terhadap 

kepuasanpelangganadalah sebesar 56,1%, sedangkan 43,9% sisanya 

dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
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